Uitnodiging tot het bijwonen van de raadsvergadering van de gemeenteraad van Borsele te
houden op donderdag 3 december 2020 om 20.00 uur. Het is een fysieke vergadering in de
raadsboerderij te Heinkenszand met een andere opstelling dan gewoonlijk. Door deze
nieuwe opstelling is er helaas geen extra ruimte voor publiek en pers. De vergadering is live
te volgen via https://borsele.gemeenteoplossingen.nl/vergaderingen/Gemeenteraad/2020/03december/20:00
Wilt u inspreken tijdens deze raadsvergadering dan kunt u zich uiterlijk 24 uur van te voren
aanmelden bij griffie@borsele.nl o.v.v. naam, telefoonnummer en onderwerp.

1. Opening
2. Spreekrecht publieke tribune
3. Vaststelling van de agenda / orde van de vergadering
4. Ingekomen stukken / klankbordgroepen
5. Voorstel om kennis te nemen van de 2e bestuursrapportage van de Veiligheidsregio
Zeeland en een positieve zienswijze uit te brengen op de 3e begrotingswijziging 2020 van
de Veiligheidsregio Zeeland (portefeuillehouder burgemeester Dijksterhuis)
6. Voorstel om wensen of bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de deelname
aan de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s
(portefeuillehouder burgemeester Dijksterhuis)
7. Voorstel om in te stemmen met het omzetten van de onderhoudsvoorzieningen in
egalisatiereserves (portefeuillehouder wethouder Witkam)
8. Voorstel tot het vaststellen van de verordening jeugdhulp gemeente Borsele 2021, het
intrekken van de verordening jeugdhulp gemeente Borsele 2015 en kennis te nemen van
de ‘nadere regels jeugdhulp gemeente Borsele 2021’
(portefeuillehouder wethouder Van de Plasse)
9. Voorstel om kennis te nemen van de Kadernota Armoede & Schulden de Bevelanden
2021-2024 ‘Leven zonder (geld)zorgen’ (portefeuillehouder wethouder Van de Plasse)
10. Voorstel om kennis te nemen van de bestuursrapportage 2020 van de GGD Zeeland en
een zienswijze te geven op de 3e begrotingswijziging 2020 van de GGD Zeeland
(portefeuillehouder wethouder Van de Plasse)
11. Voorstel om in te stemmen met de verdeling van de middelen Inter Bestuurlijk
Programma (IBP) (inclusief) de hieraan toegevoegde middelen uit de decembercirculaire
2019 (portefeuillehouder wethouder Witkam)
12. Voorstel tot het vaststellen van de programmarapportage 2020 van de gemeente Borsele
(portefeuillehouder wethouder Witkam)
13. Voorstel tot het vaststellen van de belastingverordeningen 2021 van de gemeente
Borsele (portefeuillehouder wethouder Witkam)
14. Voorstel tot het vaststellen van het normen- en toetsingskader 2020 van de gemeente
Borsele (portefeuillehouder wethouder Witkam)

15. Vragenuurtje
16. Sluiting
Heinkenszand, 17 november 2020
voorzitter van de raad,
G.M. Dijksterhuis
Griffier,
Ph. de Vree

